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 اكدت النجمة صابرين انها انسحبت من بطولة مسلسل 
«الشيماء» بسبب عدم حتديد موعد ثابت للتصوير وتأجيله 
مرات عديدة منذ االتفاق عليه، وليس كما تردد انه بسبب 
طلبها الجر مالي كبير، وبعد انسحابها اسند دور الشيماء 
الى املمثلة الســــورية قمر خلف التي عقدت جلسة عمل 
مع املؤلف محيي مرعي واملخرج عصام شعبان. وحول 
ما تردد عن وجود مشكلة بني صابرين واملمثلة السورية 
سوالف فواخرجي حول ترتيب االسماء على تترات مسلسل 
«وادي امللوك» وان صابرين انسحبت من العمل، علقت 
قائلة جلريدة القدس العربي: لم انســــحب من املسلسل، 
بل انا بطلة العمل وال اهتم مبسألة ترتيب االسماء على 
التترات، وكل فريق املسلسل يعمل بجهد واجتهاد وسيظهر 
املسلسل في مستوى فني متميز، وال توجد خالفات معي 

 صابرين حول االجر.

 رمي البارودي ميسرة

 األمني العام بدر الرفاعي والسفير املصري طاهر فرحات وعميد معهد املسرح د.فهد السليم في مقدمة احلضور 

 محمد زعيمة يتوسط سامح بسيوني وعاطف النمر وماهر سليم في الندوة التطبيقية 

 مجهول يهدد ميسرة بالقتل
  من أجل التصالح مع ريم البارودي

 المهن الموسيقية تقاضي جنات 
 صابرين: مشاركتي في أي عمل إلحيائها حفًال دون سداد الرسوم

  تتوقف على معاملتي بما يليق بي

 من خالل برنامج «ضيوف في الثاني»

 سعد الفرج يكشف عن عشقه لـ «الزراعة» 

املاضية  الفترة   انتشرت في 
رسالة من خدمة «جرس سكوب» 
الفنانة هيفاء وهبي  ان  مفادها 
قد اجتمعـــت برئيس شـــركة 
«روتانا» سالم الهندي في فندق ٤ 
seasons في القاهرة لوضع خطة 

تنفيذية إلطالق األلبوم اجلديد في 
منتصف شهر مارس املقبل. وفي 
معلومات، نقلها موقع «النشرة»، 
امتد االجتماع من الساعة الثامنة 
حتى العاشرة مساء، وجمع هيفاء 
وهبي بسالم الهندي واملدير الفني 

لـ«روتانا» في مصر سعيد امام. 
كما ذكر املوقع انهما عرضا على 
هيفاء مشـــروعا كبيرا لم يتم 
التعرف علـــى تفاصيله، إال ان 
الهندي كان لطيفا وقال: ممنوع 

حدا يزعل هيفاء. 

 القاهرة ـ سعيد محمود
  تقدمت الفنانة الشهيرة «ميسرة» ببالغ الى 
قسم الشرطة مبنطقة املعادي مبحافظة حلوان 
املصرية، أفادت فيه بتلقيها اتصاالت هاتفية من 
مجهولني حتمل تهديدات باإليذاء لها في حالة عدم 
تنازلها عن الدعوى التي أقامتها ضد رمي البارودي 
وقضت احملكمة بحبسها شهرا بعد إدانتها بسبها 

من خالل الرسائل الهاتفية.
  وقال أحمد املليجي احملامي اخلاص بالفنانة 
إن البالغ يحمل رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠١١، وأضاف أنه 
عقب صدور حكم نهائي في ٣ يناير املاضي يقضي 

بحبس رمي البارودي شــــهرا وتغرميها مبلغ ٢٠ 
ألف جنيــــه وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت 
قدره عشــــرة آالف وواحد جنيه، بعد أن أدانتها 
احملكمة بسبها من خالل رســــالة هاتفية، بدأت 
االتصاالت الهاتفية تتوالى عليها من أشــــخاص 

مجهولني.
  حيث يظهر على شاشة هاتفها احملمول «رقم 
خاص» ويهددها هؤالء األشخاص باإليذاء في حالة 
رفــــض التصالح مع رمي البارودي والتنازل عن 
القضية التي رفعتها ضدها، كما أكدت ميسرة أن 

تلك التهديدات تسببت لها في إيذاء نفسي.

 حررت نقابة املهن املوســـيقية بالغا ضد املطربة جنات املغربية 
لقيامها بإحياء حفل غنائي بفندق جراند حياة مســـاء يوم الثالثاء 

املاضي دون قيامها بدفع الرسوم املقررة.
  وجاء احياء جنات للحفل، باملخالفة لقانون احياء احلفالت لالجانب 
والـــذي يلزم املطربني غير املصريني بعـــدم احياء اي حفالت داخل 
مصر دون سداد الرسوم املقررة. وقام سامح املسان مندوب النقابة 
بتحرير محضر ضـــد املطربة جنات ومحمد باغر منظم احلفل رقم 
٤٧٠ اداري مصر القدمية لســـنة ٢٠١١ تولت النيابة التحقيق وأمرت 

باستدعاء املطربة ومنظم احلفل لسؤالهما. 

 سالم الهندي  هيفاء وهبي 

 الفنان القدير سعد الفرج  املخرج مهدي بيراتي

 الهندي: «ممنوع حدا يزعل هيفاء وهبي»

 يستضيف البرنامج اإلذاعي «ضيوف في الثاني» 
الذي يبـــث في الـ ٤ عصر اليـــوم الفنان القدير 
ســـعد الفرج حيث سيتحدث عن عشقه للزراعة 
منذ الطفولة وحتى يومنا هذا والذي سيناقشه 
فيها م.يعقوب اليوسفي الذي سيكون طرفا في 

هذا احلوار.
  يذكر ان برنامج «ضيوف في الثاني» من برامج 
إذاعة البرنامج الثاني من إعداد وتقدمي ســـميرة 
سليمان، وتشـــارك في اإلعداد سحر الرقم بينما 

يتصدى إلخراجه مهدي بيراتي. 

 مطربـــة بعدما حققت 
أمنيتهـــا بتغيير اســـمها 
هاأليـــام قاعدة تفتر على 
اجلرايد علشـــان يسوون 
لها لقاءات بس محد عطاها 

ويه.. زين يسوون فيچ! 

 لقاءات
 ممثلة خليجية «عاشت» 
أنـــه املنتجني في  على أمل 
ديرتهـــا ينادونها بأعمالهم 
الدرامية بس كشـــتوا فيها 
واستعانوا مبمثالت من بالد 

الشام.. اهللا يعينچ!

 أعمال
 مدير إنتاج يبي «يصلح» 
العالقة بينـــه وبني ممثلة 
شـــابة بعدما اشتكت عليه 
عند املخرج بسّبة تصرفاته 
الصبيانية.. إذا فات الفوت 

ما ينفع الصوت!

 تصرفات

 «عجايب» المصرية فكرة مستهلكة وعرض «مدرسي»!

تلك املشــــاهد باردة ومرت مرور 
الكرام.

  اما بالنسبة لديكور املسرحية 
فقد كان ثابتا ولم يخدم العرض 
املســــرحي، حيث كان عبارة عن 
براويز واعمدة من احلديد منقوشة 
عليها بعض احلروف والكلمات، 
لكن لم تضف اي شــــيء للعرض 

املسرحي.

  ندوة تطبيقية

  بعد انتهاء مسرحية «عجايب» 
اقيمت ندوة تطبيقية ادارها د.محمد 
زعيمة وشارك بها املؤلف عاطف 
النمر واملخرج ســــامح بسيوني 
ونائب رئيس مسرح الطليعة ماهر 
سليم وذلك ملناقشة العرض، فكانت 
االنطباعات عنــــد اغلب احلضور 
ايجابية لدرجة ان البعض وصف 
النص بانه من النصوص الصعبة 
وآخر وصف العرض بـ «البديع» 

رغم االخفاقات املوجودة به.
  وذكر النمر ان النص كتبه منذ 
عشرين عاما ولم يجد املخرج الذي 
ينفذه، خاصة انه عرض على عدد 
مــــن املخرجني الكبــــار اال انهم لم 
يستطيعوا اخراجه فأخرجه سامح 
بســــيوني الذي تركت له اختيار 
املمثلني. مــــن جهته، عبر املخرج 
سامح بسيوني عن سعادته بعرض 
املسرحية في الكويت، موضحا ان ما 

يريد قوله ذكره في املسرحية. 

لديه ورغم ان هذا املشهد جتاوب 
معــــه احلضور اال انهــــم في قرار 
انفسهم تســــاءلوا: ما الصلة التي 
جتمع االستاذ والباشا حتى يدخل 
عليه فجــــأة في بيته؟ ونعتقد ان 
هذا االمر كان بحاجة الى توضيح 
من املخرج سامح بسيوني حتى 
نفهم رؤيته االخراجية بالطريقة 
الصحيحة، خصوصا في مشاهد 
احلب التي جتمع بني ابنة الباشا 
واالستاذ والتي كانت اقل من عادية 
وال يوجد بها تفاعل كذلك مشاهد 
التعذيب في السجن لالستاذ والتي 
كانت خالية من اي انفعاالت حتى 
يتعاطف معــــه احلضور، فجاءت 

العروض املســــرحية لذلك جاءت 
فكرته مستهلكة وال يوجد فيها اال 
شعارات وهتافات كنا نشاهدها في 
املسلســــالت واالفالم املصرية «ال 
تــــودي وال جتيب»، خصوصا ان 
املؤلف اعلن عن فكرته بشكل مباشر 
من خالل بعض احلوارات التي دارت 
الرئيسية  بني شخصياته الثالث 
(االستاذ والعقل والعاطفة) ولم 
يترك للمتلقي ان يكشــــف فكرة 
العرض بنفسه، فبدا لالسف وكأنه 
عرض مدرســــي يفتقد العناصر 
املسرحية االحترافية، خصوصا 
في دخول «.الباشا» املفاجئ على 
بيت املثقف ليفاجأ بوجود ابنته 

وماهر محمود ومحمد عبدالوهاب 
واحمد الشوربجي ومنيرة محمد، 
وتدور فكرته حــــول ازمة املثقف 
العربــــي وصراعه مع الســــلطة 
وذلك من خالل جتســــيد املؤلف 
هذا الصراع فــــي صورة حوارية 
بني ثالث شخصيات رئيسية وهي 
االستاذ والعقل والعاطفة، وقد تبادل 
االخران االتهامات فيما بينهما بانه 
السبب في مأساة هذا االستاذ الذي 
جسد دوره ايهاب بكير بينما جسد 
دور العقل اسالم سعيد اما سمر 

عالم فجسدت العاطفة.
تناولتــــه  الــــذي    الصــــراع 
املســــرحية ناقشــــته العديد من 

 مفرح الشمري
  ضمن انشطة مهرجان القرين 
الثقافي الـ ١٧، قدمت فرقة مسرح 
الطليعة املصرية عرضها املسرحي 
«عجايب» مساء اول من امس على 
خشبة مسرح الدسمة وذلك في ختام 
االنشطة اخلاصة لـ «ضيف شرف 
املهرجان» لهذه الدورة جمهورية 

مصر العربية الشقيقة.
  قبل انطالق العرض املسرحي، 
القى رئيــــس الوفد املصري ماهر 
سليم كلمة شكر فيها اللجنة العليا 
املنظمة ملهرجان القرين حلســــن 
الضيافة واالستقبال، مؤكدا ان هذا 
ليس بجديد على الكويت ومعبرا عن 
اعجابه الشديد بأنشطة املهرجان 
املتنوعة واملتميزة من وجهة نظره 
كفنان مصري شارك، وحضر العديد 
من املهرجانات العربية والعاملية.

  صراع العقل والعاطفة

  ومن ثم تابع احلضور الذي كان 
يتقدمه االمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
والســــفير املصري طاهر فرحات 
ومديرة ادارة املسرح باملجلس كاملة 
العياد وعميد املعهد العالي للفنون 
املسرحية د.فهد السليم وآخرون 
العرض املسرحي «عجايب» تأليف 
عاطف النمر واخراج سامح بسيوني 
ومتثيل ايهاب بكير وســــمر عالم 
واميان مســــامح واســــالم سعيد 

 ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي الـ ١٧ وعلى مسرح الدسمة

 جنات

 الموسوي لمستمعي «ألو فبراير»: 
أبشروا بالخير

 مفرح الشمري
  شهدت احللقة األولى من برنامج املسابقات «ألو فبراير» اقباال من 
مستمعي «كويت FM» خصوصا عمالء «زين» للمشاركة فيه والفوز 
بجوائزه املقدمة من «األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة السياحي»، 
«معهد كـــراون بالزا الصحي»، «الفايز للعطور»، «عيادة بلســـم 
لألسنان»، «ليموزين اخلرينج»، «اجلوثن جاليري»، حيث عبروا 
عن ســـعادتهم لعودة البرنامج الذي يعتبرونه من افضل برامج 
املســـابقات التي بثت عبر موجات «كويت FM» وذلك ملصداقيته 

في توزيع اجلوائز.
  من جهته، ذكر املذيع احمد املوسوي للمستمعني ان فريق عمل 
برنامج «ألو فبراير» حريص على تقدمي األفضل لهم خصوصا بعد 

التجاوب الكبير الذي شعروا به في دورات البرنامج السابقة.
  وأضاف: أبشـــروا باخلير يا عمالء «زين» ألن اجلوائز كثيرة 
وقيمة واملطلوب منكم تكثيف اتصاالتكم وإرســـال «مسجاتكم» 

حتى تفوزوا بها. 

 (فريال حماد)  أحمد املوسوي يتوسط سعود املسفر ونايف الكندري 

 عدد حجات الرسول ژ:
  أ ـ ٣ حجات
  ب ـ حجتان

  ج ـ حجة واحدة 

 (أنور الكندري) مشهد من مسرحية «عجايب» 

 نسرين طافش 

 منى امرشا 

 نسرين طافش تعتذر عن دور
   «رنا» في مسلسل «السراب»

  
  دمشق ـ هدى العبود

  أكد املخرج مروان بركات بأن الفنانة نسرين طافش كانت املرشحة 
األولى ألداء دور «رنا» في مسلسل السراب لكنها اعتذرت عنه بسبب 
ضيق الوقت وانشــــغالها في التحضير لدور مسلسل الغفران، وفي 
هذا الســــياق نفت الفنانة نسرين طافش بأن تكون قبلت دور «رنا» 
في مسلسل «السراب» بعد ان رفضت الفنانة سالفة معمار ان تؤدي 
الشــــخصية، التي اختارت بدورها شخصية «صبيحة» في املسلسل 
نفسه. وذلك بعد التصريح الذي نقلته بعض املواقع االلكترونية عن 

املكتب الصحافي للفنانة سالفة معمار.

 بعد أن اختارتها إحدى شركات التجميل

  منى أمرشا سفيرة  في دبي 
  

  اختارت مستحضرات التجميل والعطور «مكياجي» الفنانة الشابة 
منى أمرشا سفيرة لعالمتها التجارية، ومت الكشف عن ذلك في حفل 
ضخــــم أقيم في فندق أتالنتس في مدينة دبي حيث فوجئ احلضور 
خالل احلفل باالعالن عن تعيني الفنانة الشابة مندوبة ووجها اعالنيا 
ملســــتحضراتها. وقد وصلت امرشا الى الصالة في أجواء أسطورية. 
ومت اختيار امرشــــا بعد سلسلة من اللقاءات وتصويت واستفتاءات 
على مواقع التواصل االجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر» وغيرها 
باإلضافة إلى املوقــــع اخلاص بـ «مكياجي» للوقوف على الســــمات 

الشخصية للفنانة التي تتفق وروح منتجات «مكياجي».  


